
TÂRGUL SIMULĂRII ED. XI 
PRIMA EXPERIENȚĂ A VIITORULUI MEDICINIST 

TURUL VIRTUAL AL FACULTĂȚII 

  Prima zi de facultate: cursuri, LP-uri și multe uși închise în spatele cărora se află săli ce îți 
sunt necunoscute. Dacă dorești să arunci un ochi prin holurile facultății, să vezi cum arată amfiteatrul în 
care vei audia cursul de anato, ce exponate se află în muzeul de embriologie, unde îți vei petrece 
pauzele cu colegii sau unde se află alarma secretă care poate suna în întreaga clădire, atunci te invităm 
la un tur virtual al facultății! Te așteptăm să descoperi alături de viitorii tăi colegi toate cotloanele UMF-
ului, pentru a te descurca în “labirintul” în care te vei pregăti pentru meseria de medic. 
  

VIAȚA UNUI STUDENT ÎNTRE FACULTATE ȘI VOLUNTARIAT 

Te-ai întrebat vreodată cum am ajuns să organizăm SIMULAREA? Cine se ocupă de toată 
desfășurarea ei? Răspunsul  e simplu...NOI, studenții din SSMB. Acum cred că ceea ce vă întrebați cu 
adevărat este de la ce vine SSMB, ce este SSMB, și cu ce se ocupă? Veți afla răspunsul la aceste întrebări 
și la multe altele.  

Voluntariatul vă face cu ochiul? În cadrul Societății noastre există mai multe departamente și 
divizii de suport. În funcție de specificul fiecăruia, dar și de aptitudinile voastre, puteți afla cărei “echipe” 
vă puteți alătura! 

Există și alte societăți studențești, iar aici vorbim de „frații” noștri de la SSCR - Societatea 
Studențească de Chirurgie din România și SOMS - Scientific Organisation of Medical Students. Aceștia 
ne vor fi alături pentru a vă prezenta activitățile lor și pentru a răspunde la orice nelămurire!  
 

ROATA CARE ÎȚI „GHICEȘTE” SPECIALITATEA 

  Fie că încă de la o vârstă fragedă cochetai cu neurochirurgia, fie că ești încă nehotărât/ă în 
legatură cu ceea ce vei alege, învârte roata și un posibil indiciu în legatură cu viitoarea ta carieră. Cine 
șite? Poate vei primi o idee la care nu te-ai gândit! 
 

KAHOOT TIME 

După atâtea explicații și povestioare vrem să vedem cu câte vă „întoarceți” acasă. Vă așteptăm la 
un joculeț de care nu credem că ați mai auzit și care se numește KAHOOT. Vă așteaptă și câteva surprize 
și premii pregătite. Știm că poate o sa fiți epuizați după simulare, dar suntem aici sa vă ajutăm să vă 
refaceți energia și entuziasmul! 
 

Q&A 

Timpul e scurt și întrebările sunt multe, dar noi suntem aici pentru voi ca să vă răspundem cu 
mare drag la toate curiozitățile. Vreți să știți cum ne-am pregătit și gestionat programul pentru 
Admitere? E oare mai greu după ce intri la facultate? Cum ar trebui să învățăm atâtea cărți pentru 
sesiune? Mai există viață socială pentru studenții la medicină? Ce sunt workshopurile, cum se 
desfășoară? Îmi iau scrub din anul I ? O să ne jucăm cu eprubetele? Disecăm un cadavru? Ce ar trebui 
să mai știm legat facultate? Dacă vreți să aflați răspunsurile vă așteptăm la Q&A-ul nostru! 

 
Tot ce trebuie să faceți pentru a vă înscrie, este să completați formularul de mai jos: 

https://forms.gle/JUEJbjjY7XiQgHJLA 
 
Ulterior, veți primi pe adresa de email furnizată instrucțiunile pentru conectare (printre care: ora 

activității, linkul de conectare, platforma ce va fi utilizată pentru prezentări). 
 

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG! 
ECHIPA DE ORGANIZARE 

https://forms.gle/JUEJbjjY7XiQgHJLA

